REVISTA ÀMBIT #43

LLENGUA

La divulgació lingüística a través de les TIC

El Servei d’Assessorament Lingüístic del Consell
Insular de Menorca té des de l’any 2005 un web
(http://sal.cime.es/) que aplega continguts relacionats amb l’ús i el foment de la llengua catalana
en l’àmbit de l’illa de Menorca, així com tots els
materials sobre llengua editats pel Consell Insular.
El mes d’agost de 2016, però, va voler fer una passa més i introduir-se a les xarxes socials amb una
pàgina de Facebook, que es manté activa i en la qual
es van penjant apunts sobre diferents temes d’interès
relacionats amb la llengua catalana: convocatòries
d’ajuts i premis, cursos i proves de llengua catalana,
publicacions d’interès, campanyes de normalització,
actuacions puntuals com la Fira del Llibre en Català, articles i informacions d’interès, terminologia, les
seccions fixes següents: «Trenquem mites», «Parlem
amb propietat» i «Servem els nostres topònims».
És especialment a través d’aquestes darreres seccions que el SAL intenta divulgar l’ús correcte de
la llengua catalana. Vegeu-ne uns quants exemples:
“Trenquem mites”
L’article salat no és exclusiu de les Balears, ja ho
vam veure; però, a més, l’article salat no és l’únic
que feim servir en la llengua oral, sinó que aquest
conviu, i més del que molts es pensen, amb l’article literari (el/la), ja que hi ha molts substantius
i expressions, en la llengua parlada, que reclamen
aquest article. Només en posarem uns exemples:
l’any que ve, la setmana passada, totes les hores del
dia (les cinc, les dotze...), la mar, el cel, el camp, l’infern, el bisbe, la catedral, topònims com la Vall o la
20

Mola, expressions com a les fosques, a la merda, fer
l’ullet, fer la vessa, a la torta, a la llarga...
“Parlem amb propietat”
La paraula metge (professional de la medicina) és un
substantiu i mai no pot fer la funció d’adjectiu. Si
volem referir-nos a quelcom relatiu o pertanyent a
la medicina o als metges, aleshores hem de fer servir
l’adjectiu mèdic/-a. Així, no és correcte referir-nos a
un “certificat metge”, a un “cos metge” o a una
“revisió metge”. En aquests casos hem d’utilitzar
l’adjectiu corresponent (que ha de concordar amb
el substantiu) i dir, per tant, certificat mèdic, cos mèdic i
revisió mèdica. La nostra llengua és molt rica i hem de
vetlar per utilitzar-la correctament.
“Servem els nostres topònims”
Avui ens situam al centre de l’illa per referir-nos a
dos topònims que poden resultar equívocs a l’hora
d’interpretar-los. Són Sanitja i Salairó, ambdós sovint escrits erròniament sa Nitja i s’Alairó, com si
anessin encapçalats per article. El cas és que aquesta s- inicial no es pot interpretar com a article, atès
que ni nitja ni alairó es poden identificar com a noms
comuns i a més està documentada la seva procedència: Sanitja prové de Sanisera, tal com la cita Plini el
Vell a la seva Naturalis Historia quan diu: “Civitates
habet Iamonem, Saniseram, Magonem”. Per la seva
part, d’acord amb Coromines i Mascaró Passarius,
Salairó prové del llatí salarionem, ‘lloc salat, salabrós’.

